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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ball mill merupakan alat industri yang sangat berperan penting dalam 

bidang produksi maupun industri, karena ball mill memiliki karateristik mesin 

penghancur jenis serbuk dalam sekala besar maupun kecil. Untuk menghasilkan 

suatu matrial serbuk yang halus dibutuhkan mesin penghancur yang sesuai dengan 

fungsi dan perancanganya. Untuk mencapai suatu produk berupa serbuk matrial 

yang halus di butuhkan suatu bola baja untuk menumbuk serbuk matrial yang ada 

di dalam tabung ball mill.  

Perkembangan teknologi yang semakin maju ini adalah pembuatan  atau 

pencampuran serbuk metalurgi (Powder Metallurgy). Metalurgi serbuk 

merupakan proses pembentukan benda kerja komersial dari logam dimana logam 

dihancurkan dahulu berupa serbuk, pembuatan serbuk dengan cara 

menghancurkan material dengan ball mil. Sehingga partikel-partikel logam 

memadu karena mekanisme transportasi massa akibat difusi atom antar 

permukaan partikel. (FT-ITS Surabaya 2007) 

Kelebihan perancangan ball mill kapasitas 200 mg ini untuk 

menghancurkan suatu komposisi bahan yang memililiki skala yang kecil 

contohnya serbuk material. Kekuranganya mesin ball mill kapasitas 200 mg ini, 

tidak bisa di gunakan untuk proses penghancuran serbuk matrial dalam skala 

besar. 
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Seperti halnya dunia industri yang terus menerus mengalami 

perkembangan, proses perancangan juga mengalami perkembangan seiring 

dengan berkembangnya teknologi tiap tahunnya. Dengan perkembangan teknologi 

yang ada saat ini proses perancangan banyak dibantu untuk menghasilka suatu 

produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan meningkatkan keutungan dari 

produk tersebut. Salah satu perkembangan teknologi yang sudah tidak asing lagi 

yaitu perancangan ball mill.  

1.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan informasi yang telah dikemukakan di atas  menimbulkan 

rumusan masalah bagaimana untuk merancang mesin ball mill dengan kapasitas 

200 mg untuk menghasilkan serbuk matrial yang halus. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari perancangan mesin ini adalah untuk menghasilkan rancangan 

ball mill dengan kapasitas 200 mg untuk menghancurkan serbuk matrial dengan 

halus. 

1.4  Manfaat perancangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat luas maupun perusahaan 

tentang perancangan ball mill berkapasitas 200 mg. 

2. Memperkenalkan desain ball mill mini ini ke perusahaan maupun industry 

rumahan agar lebih efisien saat memproduksi serbuk matrial berskala 

kecil. 

3. Dapat memproduksi macam macam serbuk matrial dengan mudah dan 

lebih rapi dan ringan. 
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1.5  Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembiasan dari tujuan diatas maka perlu adanya 

pembatasan guna memudahkan dalam pemahaman, sehingga sasaran yang 

diharapkan dapat tercapai. Adapun batasan – batasannya adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan Ball Mill ini di rancang sesuai  dengan kapasitas yang 

sudah di tentukan untuk memproduksi serbuk matrial dalam sekala 

kecil. 

2. Ball Mill ini bisa di gunakan untuk menghancurkan  serbuk matrial 

tertentu untuk menghasilkan serbuk matrial kasar menjadi halus. 

3. Tidak menghitung biaya produksi. 

4. Tidak menghitung kekuatan las. 

5. Desain dan perancangan menggunakan software Inventor 2015 sesuai 

dengan data perhitungan yang dilakukan. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini terdiri atas 5 bab, daftar pustaka dan lampiran-

lampiran, dengan 5 bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan pendahuluan tentang perancangan dan pemecahan masalah 

yang berisi antara lain latar belakang, perumusan masalah, cakupan penelitian dan 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

 

 

 



4 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Merupakan dasar teori dan studi literatur yang mendasari perancangan  ini. 

Tinjauan pustaka meliputi review dari perancangan yang telah dilakukan  dengan 

penelitian ini. Landasan teori berisi tentang rumus dasar  dan variable-variable 

pengaruh yang dipakai dalam perancangan ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini di jelaskan tentang gambaran umum tentang ball mill. Berisi 

kerangka pemikiran dan langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi 

permasalahan, dalam perancangan tersebut.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berisi tentang data hasil perancangan pada ball mill serta analisa, 

evaluasi dan pembahasan yang diperlukan dalam perancangan. 

BAB V KESIMPULANDAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang telah didapat dari hasil perancangan yang telah 

dilakukan. Dan saran mengenai penyempurnaan hasil perancangan untuk generasi 

selanjutnya. 

DAFTARPUSTAKA 

Berisi sumber yang digunakan sebagai referansi dalam perancangan ini 

baik dalam bentuk buku, jurnal dan paper. 

LAMPIRAN 

BERISI 

data-data dalam bentuk gambar dan grafik sebagai pendukung dan 

tambahan informasi dalam perancangan ini. 

 


